
 
 
Jaarverslag Secretariaat 2019-2020 
 
Leden: 
De volgende leden zijn ons ontvallen en herdacht op de dag waarop zij speelden: 

- Aad Teeling 
- Evert van Zandbergen 
- Dicky Gregorius 

 
Bij de vorige ALV was het aantal leden 284 en nu is dat gedaald tot 269. De grootste oorzaak hiervan 
is het feit dat er door het Covid-19 virus minder live gebridged kon worden. Positief is we ook een 
19-tal nieuwe leden mochten verwelkomen:  
Menno de Roos, Jan Hartman, Sjaak van de Windt, Margret van de Windt, Anneke Koelmeijer, Ruud 
Koelemeijer, Henk Kramer, Alice Nielen, Wil van Dulm, Ruud Lokenberg, Tim Schotten, Frans 
Kaandorp, Rits Korff, Nora Groot, Paul Wauters, Rob Constant, Okke Essing, Kees Selie en Letty 
Zeeman. 
 
Aantal leden die lid van 1 club 233, lid van 2 clubs 33 en lid van 3 clubs 1. 
Aantal leden spelend op 1 dag - 208, 2 dagen - 48, 3 dagen - 5, 4 dagen 0. 
 
Bestuur: 
Het bestuur is afgelopen seizoen 5 keer bijeen geweest. 
Samenstelling (tot juli 2020): 
Frank van Gool   - Voorzitter 
Paul Beentjes   - Penningmeester 
Miep van Diggelen - Secretaris 
Evert Castelein  - Technische zaken 
 
Vanaf augustus 2020 nam Gert-jan Bremer de taken van Miep over als interim-secretaris. 
 
Belangrijkste bespreekpunten waren: 

- Klimaatregeling/ luchtbehandeling Geesterhage; na de Corona uitbraak een hotter topic dan 
voorheen. De luchtbandeling is sinds eind augustus goed te noemen. Wel moet er nog een 
aanpassing plaatsvinden zodat de deur niet open hoeft te blijven voor toevoer van verse 
lucht. Leuk in de zomer maar niet in de winter; 

- Corona, met alle bijbehorende ellende: er is regelmatig overleg geweest met diverse 
instanties en ook met Geesterhage over protocollen; 

- Weer live spelen in Geesterhage: conform alle RIVM en NOC/NsF regels, het protocol van 
Bricas is afgestemd met de gemeente en goed bevonden; 

- Jubileum 2020: helaas moesten we dit verschuiven naar 2021, maar wat in een goed vat zit 
verzuurt niet; 

 
Lief en leed: 
 
Ook het afgelopen jaar heeft de commissie Lief en Leed, onder leiding van Olga de Kreuk weer vele 
zieken namens de vereniging sterkte gewenst. De Lief en Leed commissie bestond uit: 

- Maandag:  Adri en Harry van Egmond 



- Dinsdag:  Olga de Kreuk (tevens trekker van de commissie) 
- Woensdag:  Ria van der Klooster en Hetty van de Coterlet 
- Donderdag:  Tiny Rinkel 

 
Echter door diverse oorzaken werd alles geregeld door onze rots in de branding Olga. 
 
Overige zaken: 
De gemeenschappelijke Kerstdrive was gezellig en het format (bridge-lunch-bridge) was weer een 
doorslaand succes en gaan we zeker continueren. 
 
Gert-jan 


